28.10.2015

15

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?
RODZINA NAJWIĉKSZYM SKARBEM CZàOWIEKA!
Tegoroczny DzieĔ Papieski, obchodzony pod hasáem Jan Paweá II - Patron
Rodziny, pozwoliá nam przypomnieü
wartoĞü i waĪnoĞü rodziny. WróciliĞmy
pamiĊcią do pielgrzymki Jana Pawáa
II w Kaliszu. Wypowiedziaá wówczas
bardzo waĪne sáowa: Ani na chwilĊ nie
zapominajcie o tym, jak wielką warto-

Ğcią jest rodzina. DziĊki sakramentalnej
obecnoĞci Chrystusa (...) rodzina jest
wspólnotą ĞwiĊtą.
Uczniowie Szkoáy Podstawowej
w Biskupicach Zabarycznych wziĊli
udziaá w konkursie plastycznym i akademii poĞwiĊconej wielkiemu Polakowi
Janowi Pawáowi II; nurtem przewodnim

CZAS ZAWODOWCÓW DLA
FRYZJERÓW Z ZS NR 1
W ramach programu „Czas Zawodowców”, organizowanego przez
PolitechnikĊ PoznaĔską, wytypowani
w wyniku wieloetapowej rekrutacji ucznio-

wie odbywali w minione wakacje páatne
staĪe. Ich celem byáo podniesienie kwali¿kacji zawodowych uczniów. W tym
elitarnym gronie znalazáa siĊ równieĪ

byáa rodzina. Wybrani uczniowie przygotowali krótkie scenki, które ukazywaáy
waĪnoĞü relacji rodzinnych. Przytoczyli
sáowa Jana Pawáa II o rodzinie i zaĞpiewali ulubione pieĞni PapieĪa.
ZwieĔczeniem uroczystoĞci byáo
nagrodzenie prac dzieci i skosztowanie
papieskich kremówek.
ML.
Paulina Kempa - uczennica Technikum
Usáug Fryzjerskich z Zespoáu Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie. Odbyáa ona páatny wakacyjny staĪ w salonie fryzjerskim „Dona”.
Do jej obowiązków naleĪaáa obsáuga
klientów, m.in. wykonywanie kompleksowych usáug fryzjerskich.
Dobre referencje uzyskane dziĊki
pracy w salonie zapewne pomogą naszej
uczennicy w znalezieniu atrakcyjnej pracy. Gratulujemy wyników staĪu i zdobycia
nowych doĞwiadczeĔ zawodowych.
M.P.

NOCNE OBSERWACJE NIEBA
W sobotĊ, 10 paĨdziernika, w siedzibie Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie odbyáy siĊ obserwacje
astronomiczne. Kilkunastoosobowa
grupa máodzieĪy z Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie w ramach prowadzonego w szkole projektu o kosmosie,

zgáĊbiaáa tajemnice wszechĞwiata. Pod
okiem pana Radosáawa Karwackiego absolwenta gimnazjum, oraz pana Piotra Duczmala uczniowie mieli moĪliwoĞü
pogáĊbiania wiedzy astronomicznej.
Panowie z CWiNT chĊtnie odpowiadali
na pytania i dzielili siĊ swoją wiedzą

Gimnazjalne otrzĊsiny

14 paĨdziernika w Gimnazjum
w Kraszewicach odbyáy siĊ otrzĊsiny
klas pierwszych. Tym razem cháopcy
przebrali siĊ za hipisów i ksiĊĪniczki,
a dziewczyny za Kleopatry i klaunów.
Gdy ,,koty” zawitaáy w progi szkoáy,
czekaáo ich pierwsze zadanie - wypicie
pysznej miksturki. PóĨniej nasi koledzy
zaprezentowali stroje. PiĊkne ksiĊĪniczki, kolorowi klauni, dostojne Kleopatry
oraz zrelaksowani hipisi pojawili siĊ
w hali sportowej. WĞród wielu zadaĔ,
tradycyjnie, pojawiáo siĊ „ujeĪdĪanie
konia” oraz „palenie komara” - dla
niewtajemniczonych - naĞladowanie
dĨwiĊku wydawanego przez motorynkĊ.
NastĊpnie caáa szkoáa wybraáa siĊ na
paradĊ po Kraszewicach, by zaprezentowaü stroje mieszkaĔcom.
Podczas czĊĞci oficjalnej powitaliĞmy miáych goĞci, a nastĊpnie
pierwszaki pokazaáy swoje umiejĊtnoĞci aktorskie i recytatorskie w przedstawieniu nt. segregacji odpadów, do
którego przygotowywali ich wychowawcy - p. Anna Niemiec oraz p. Damian
Gaáka. PóĨniej pierwszoklasiĞci zostali
poddani próbie sprawnoĞci i intelektu
przez starszaków, których dziaáania
wspierali wychowawcy klas drugich - p.

Maria Cioáek, oraz p.
Jolanta Grabowska.
Po najwaĪniejszej
czĊĞci uroczystoĞci - Ğlubowaniu,
wszyscy udali siĊ
na poczĊstunek,
po którym odbyáa
siĊ dyskoteka.
Mam nadziejĊ,
Īe nowi uczniowie
zaaklimatyzują siĊ
w naszym gimnazjum, a czas tutaj
spĊdzony zaowocuje
takĪe wieloma przyjaĨniami.
Uczennica
Eliza Jakubowska

i pasją. Uczniowie mogli zobaczyü na
wáasne oczy, w jaki sposób zbudowane są teleskopy. Pierwszy obiekt, jaki
mogliĞmy obserwowaü na niebie, to
przemieszczająca siĊ stacja kosmiczna.
Wykorzystując program komputerowy
Stellariummieli, uczniowie mieli teĪ
moĪliwoĞü obserwacji gwiazdozbiorów.
Gáówne atrakcje czekaáy na uczestników dopiero w nocy. DziĊki sprzĊtowi wysokiej jakoĞci máodzieĪ mogáa
obejrzeü nie tylko gwiazdy, ale takĪe
mgáawice czy teĪ odlegáą galaktykĊ Andromedy. Pomimo dosyü mroĨnej pogody Īaden z uczestników nie zrezygnowaá
z obserwacji i caáa grupa uczniów wraz
z dyrektor szkoáy, p. Marią KapelaĔczyk,
i opiekunem projektu, p. Patrycją Elias,
z niecierpliwoĞcią czekaáa na pojawiające siĊ kosmiczne obiekty.
Na zakoĔczenie pan Radosáaw
Karwacki zostaá uhonorowany Záotym
CWiNTEM za zaangaĪowanie i pracĊ na
rzecz organizacji. Uczniowie natomiast
zostali obdarowani czasopismami nt.
astronomii, za co są bardzo wdziĊczni.
„Kosmiczna pasja” udzieliáa siĊ
uczniom, którzy z niecierpliwoĞcią czekają na nastĊpnie spotkanie.
PE

KONKURS Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO
DNIA JČZYKÓW W ZS NR 1
9 paĨdziernika w auli Zespoáu Szkóá
nr 1 w Ostrzeszowie odbyá siĊ konkurs
szkolny, związany z Europejskim Dniem
JĊzyków. Czteroosobowe druĪyny reprezentantów z róĪnych klas rywalizowaáy ze sobą, rozwiązując literackie,
muzyczne, gramatyczne i multimedialne
zadania z jĊzyka niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i… chorwackiego.
Tegoroczna edycja tego wydarzenia
promowaáa nauczanie jĊzyków obcych
za pomocą technologii informacyjno
- komunikacyjnej, dlatego kaĪda druĪyna musiaáa zaopatrzyü siĊ w urządzenie z zainstalowanymi aplikacjami

KAHOOT oraz czytnikiem kodów QR
z dostĊpem do Internetu. Zawodnicy
brali udziaá w nastĊpujących konkurencjach: „biegnij po sáowo”, „zabawa
z alfabetem”, „przysáowia”, „poáoĪenie
paĔstw”, „sáowna ukáadanka”.
Punkty za poszczególne zadania
byáy na bieĪąco zliczane przez jury,
skáadające siĊ z nauczycieli jĊzyków
obcych.
Wyniki rywalizacji:
I miejsce - reprezentacja klasy IV
Technikum Fryzjersko-Budowlanego,
II miejsce - ekipa z klasy III Technikum Ekonomicznego,

III miejsce - uczniowie z klasy
I Technikum Budowlanego.
Dyrektor szkoáy wrĊczyá laureatom
dyplomy oraz okolicznoĞciowe upominki.
DziĊkujemy uczestnikom za udziaá
w konkursie. DziĊkujemy wszystkim
nauczycielom z Komisji JĊzyków Obcych za przygotowanie tej wspaniaáej
zabawy. Szczególne podziĊkowania
kierujemy do sponsorów - m.in. zakáadu fryzjerskiego pp. SkowroĔskich
z Grabowa nad Prosną.
Organizatorzy

